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Pozvánka na kulatý stůl 

Dvojí kvalita výrobků prodávaných na trhu v  ČR 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, který pořádá Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 
ve spolupráci s Radou kvality České republiky  

 

dne 24. listopadu 2020 od 9:00 hod. 
 

v Konferenčním centru City, Na strži 65/1702, 140 00 Praha 4                   
a také ON-LINE na adrese DvojiKvalitaVyrobkuNaTrhuCR 

 

Kulatý stůl by měl přinést pohled účastníků na toto téma, zhodnotit  zejména legislativní 

vývoj za uplynulý rok a prezentovat i připravenost dozorových orgánů dvojí kvalitu výrobků 

na trhu v ČR efektivně řešit 
 

Program: 

 Úvod a řízení diskuse – Ing. Libor Dupal, předseda správní rady SČS a člen správní rady 
EFSA  
 

 U kterých výrobků u nás panují mezi spotřebiteli  největší pochybnosti ohledně dvojí 
kvality? – Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS  
 

 Jak dvojí kvalitu v ČR vnímá Parlament? – Ing. Patrik Nacher, předseda Podvýboru pro 
ochranu spotřebitele Hospodářského výboru a Margita Balaštíková, předsedkyně 
Podvýboru pro potravinářství  Zemědělského výboru PSP ČR 
 

 Vývoj tématu v ČR a v Evropské unii za uplynulé období – Ing. Silvana Jirotková, 
náměstkyně ministra průmyslu a obchodu/Ing. Milada Hrabánková) a Ing. Martin 
Štěpánek, ředitel Odboru potravinářského Ministerstva zemědělství 
 

 Je současná situace pro spotřebitele u nás vyhovující? – Kryštof Kruliš, předseda 
správní rady Spotřebitelského fóra  
 

 Odpovídají opatření přijatá na omezení dvojí kvality zboží potřebám našeho trhu? – 
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  a Ing. Miroslav 
Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR 
 

 Jak jsou připraveny situaci řešit dozorové orgány?  – PhDr. Jan Krňanský, vedoucí 
oddělení ochrany spotřebitele České obchodní inspekce  a Ing. Miriam Bellofattová , 
vedoucí oddělení Národních kontaktních míst a Ing. Kristýna Brandejsová, metodička 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
 

 Zhodnocení diskuse a dotazy novinářů 
 

Tato akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky a ve spolupráci s 
oficiálním portálem společenské odpovědnosti a kvality České republiky: 

www.narodniportal.cz 

https://meet.jit.si/DvojiKvalitaVyrobkuNaTrhuCR
http://www.narodniportal.cz/

